
 المهارت المهنية أسئلة اختبار

 الصف الرابع

 2022 ختبار شهر أبريلال
 ( .94يغطى االختبار كافة الدروس بدًءا من الدرس األول  حتى )صفحة  -

 تتنوع أسئمة االختبار الواحد  من حيث نمط السؤال  والمستوى الذي تقيسه.  -

 لكل مفردة درجتان.  درجة( 03)مفردة( ويتم التصحيح من إجمالى   51يحتوى االختبار عمى  ) -

 ( أمام العبارة غير الصحيحة: ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓ضع عالمة ) -أ 

 )       (                      ٌجب أن تحتوي الوجبة الغذائٌة المتوازنة على المشروبات الغذائٌة .1
 )       (                                         عتَبر الدهون من مصادر الحصول على الطاقة. ت .2
ً لألطفال على الكثٌر من الدهون.ٌحتوي  .3  )       (                         النظام الغذائً الصحِّ
ٌة أكثر من األطعمة المشوٌة. .4  )       (                                        األطعمة المقلٌة صحِّ
 )       (                      اللٌمون للشراب الصناعً لحماٌته من العفن والبكتٌرٌا.ٌتم إضافة  .5
ر مقارنة بالشراب الطبٌعً .6  )       (       .الشراب الصناعً ٌحتوي على نسبة عالٌة من السكَّ
لٌة لتثبٌت الرباط على الجرح .7  )       (                .ٌُستخَدم الكرٌم المطهر فً اإلسعافات األوَّ
لٌة فً حاالت الحروق أَْمٌر ضروري .8  )       (                           .استخدام اإلسعافات األوَّ
 )       (                   وتاجازوانى بعٌدة عن طرف البض األٌجب أن تكون مقاب عند الطهً .9

 )       (        ذات الطالء غٌر الالصق حتى ال ٌلتصق الطعام بها ًوانبفضل استعمال األ .11
 )       (                     لبان لفترة طوٌلة بالثالجة الٌؤثر على صالحٌتهابقاء اللحوم واألإ .11

ٌ    (8 )ٌساعدنا شرب .12  )       (               .ا على التخلص من السمومأكواب من الماء ٌوم

 )       (            أحد العناصر الغذائية التى تزودنا بالطاقة التى نحتاج إليهالكربوهيدرات ا .13

 )       (       طعمة الغنية بالفيتامينات المتنوعةمراض نحرص عمى تناول األلموقاية من األ .14

 (      ) سنانلممحافظة عمى صحة العظام واأل الضرورية مالح المعدنية الكالسيوم من األيعتبر  .15

 )      (              يعيهو مزيج من الماء والسكر وعصير الفاكهة الطب صناعيال الشراب .16

 (    )   نستخدم المعالق المسطحة المصنوعة من السيميكون ألنه الصق وغير مرن         .17

 (      )                  ي تحمية من  العفن والبكترياضافة المواد الحافظة لمشراب الصناعإ .18

 (    )                                   الطعام دهنًيا وغير صحى.   يجعلحمير بالزيت الت .19



 اختر اإلجابة الصحيحة مّما يلي: -ب

 

 ......لــ............ الضمادات الالصقة تستخدم  -1
 لمعالجة الجروح -د    الملتخفٌف اآل -ج    تضمٌد الجروح -ب     لف االلتواءات -أ
 

ٌ  ا ٌساعد على طرد .............من الجسم.(  8 )ُشْرب -2  أكواب من الماء ٌوم

  السموم              -الكربوهٌدرات    د -البروتٌنات        ج  -الفٌتامٌنات         ب -أ                    

 نحتاج إلى ..................للحفاظ على صحة العظام واإلسنان.   -3

 السموم         -الصودٌوم     د -الحدٌد        ج  -الكالسٌوم         ب -أ                 

ٌات كبٌرة من ....................     -4  تحتوي الوجبات السرٌعة على كمِّ

 المعادن -د      الكربوهٌدرات -الفٌتامٌنات        ج  -ب       الدهون -أ                  

ٌة.............ٌُعتَبر   -5  .. من الوجبات السرٌعة الصحِّ

 الحلوى -د      الدجاج المقلً -البطاطس المقلٌة     ج  -ب     الترمس -أ                  

ٌة كبٌرة من  -6 ً هو الطعام الذي ٌحتوي على كمِّ  ................ الطعام الصحِّ

ٌَّات  -ب            الفٌتامٌنات –أ             رٌات -ج            النشو  الدهون  -د          السكَّ

 ........................................... السبب الرئٌسً فً فساد الطعام هو -7

 الملح  -د          الماء -جالبكتٌرٌا والعفن       -ب         الخل –أ                 

 حتوي على الفاكهة.ت ابالفٌتامٌنات ألنهالمشروبات  ............. غنٌة   -8

 الطبٌعٌة -د          المعلَّبة -ج      الصناعٌة -ب       الغازٌة –أ          

 ٌعتبر األرز والبطاطس من ..............  -9

 الماء -الفٌتامٌنات      د -النشوٌات    ج -السكرٌات        ب -أ

 لمصنوعة من  ................... خفٌفة الوزن وتدوم لفترات طوٌلة ا األوانى – 11

 السٌلٌكون -االستانلس       د -جالبالستٌك            -ب       األلومنٌوم –أ             

 ستخدام .................إلخماد  الحرٌق الناتج عن الزٌت ٌجب ا -11

بٌكربونات الصودٌوم -دزٌت           -جماء نقً              -ب        بنزٌن –أ         

 سنان.                    لممحافظة عمى صحة العظام واأل الضروريةمالح المعدنية من األ  ........ -12

 الماء  -الفسفىس          د –الحذَذ          ج  -الكالسُىم               ب -أ          



 إضافة السكر عندما يكون  ي عمىعداد الشراب الصناعإاحرص عند . 13
        الشراب...............

 معقًما  -ساخًنا        د -دافًئا        ج -بارًدا            ب-أ      
                .عمى كميات كبيرة من الدهون التى تؤثر عمى نظامنا الغذائى.تحتوى .... -59

 الخضشواخ -د     الوجبات الصحية -ج     البقوليات -ب    الىخثاخ السشَعح     -أ

 مه ممُضاخ الممالج المصىىعح مه األلىمىُىم أن .................... -15

 تتفاعل مع األطعمه  -ثمىها سخُص       د -لىوها واحذ     ج -ثمىها غالً       ب

 .......... السثة الشئُسً فً فساد األطعمح-16

 وظافح األواوً   -الثكتشَا     د -تشودج الدى       ج -الماء        ب-أ

 صوًا َدة أن َحتىي علً كمُح كثُشج مه ................لكً َكىن الىظام الغزائً متىا -11

 الضَىخ  -السكشَاخ    د –الذهىن     ج  -الفُتامُىاخ      ب - أ

ُح -11    ........................................... مه طشق الطهٍ غُش الصحِّ

 اإلعذاد علً الثخاس  -د        الملٍ -جالسلك            -ب       الشىٌ –أ             

خح............................................ الطعام لذ  -11  إرا تُشن لفتشج طىَلح داخل الثالا

 ال َتغُش  -دَتعفَّه             -جَىضح          -ب            َمل   –أ                       

 طعمح الحمضُح.                          ىىعح مه .......... تتفاعل مع األأواوً الطهً المص -02

   د ـ مىاد غُش الصمح     لىمىُىماأل  -ج     ستاولُس استُل اإل-ب         السلُكىن -أ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أكمل العبارات اآلتية: -جـ

ٌ  ا للحفاظ على صحتنا. ٌجب (1  ممارسة ................. ٌوم

 .ٌحتاج الجسم .............. لمساعدته على مقاومة األمراض. (2

ٌة فً (3  .............................................................. نجد الدهون الصحِّ

 ............................................. ٌحتوي السمك على فٌتامٌن (4

    ................................................ الحدٌد عنصر مهم لـ  (5

6) .ً ا غٌر صحِّ  ُتعتَبر الوجبات ......................... طعام 

 ....................................... ٌجب تناول عصٌر الفاكهة الطبٌعً بدال  من المشروبات (7

 ................................................ السبب الرئٌسً فً فساد األطعمة (8

 ٌتم  تسخٌن الشراب إلى درجات حرارة مرتفعة للقضاء على ............. (9
صقة أنها قد تكون  (11  عند خدش الطالء... .....................من عٌوب أوانً الطالء غٌر الالَّ
  .................................. مساعدة األشخاص المصابة بحاالت مانمن اآل لٌس (11

 ٌجب أالَّ ................. أي مصباح كهربً عند وجود تسرٌب للغاز الطبٌعً. (12

    يحتاج ..... خاصة لوجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية لتساعد أجسامهم عمى النمو. (13

 الشراب الطبيعى هو مزيج من الماء والسكر وعصير ........... الطبيعى.    (14

عند التعرُّض ................... من الممكن أن تتفاعل المقالة المصنوعة من األلومنيوم مع األطعمة  (15
 . لدرجات الحرارة العالية

 ..........تصال برقم عند حدوث تسرب للغاز الطبٌعى فى المنزل ، علٌنا اال (16
 طرٌقه .......... الطعام من طرق الطهى غٌر الصحٌة  (17
 من الوجبات الخفٌفة الذى ٌحتوى على نسبة عالٌة من ..........الترمس  (18
 اللبن البقرى أخف وأسهل فى الهضم من اللبن ......... (19
 السبب الرئٌسى لفساد األطعمة البكترٌا و ................. (21

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د- صل ما في العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( :

 السؤال األول :

 )ب( )أ(
لفتاااارات إذا تركتهااااا خااااارج الثالجااااة  .أ  غنً  بالفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌةالشراب الطبٌعً  .1

 طوٌلة

 مقالة األلومنٌوم قد  تتفاعل مع األطعمة الحمضٌة .2
 

 ألنه ٌحتوى على الفاكهة .ب 

 عند التعرض لدرجة حرارة عالٌة .ج  الخضراوات والفواكه تصبح لٌنة وتظهر علٌها بقع داكنة .3
 

ٌحتاج  األطفال إلى  وجبات غذائٌة  متوازنة غنٌة  .4
 بالعناصر الغذائٌة

 

 فً الوجبات السرٌعة  .د 
 
 
  

ا ما تكون نسبة الفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة  .5 غالب 
 منخفضة

 ٌتم تسخٌنه للقضاء على البكترٌا - هـ     

 لمساعدة أجسامهم على النمو -و 

  :السؤال الثاني

 )ب( )أ(
 لطهً اللحوم                                صحٌةطرق ا  .أ  إذا كان السكر المستخدم فً صناعة الشراب غٌر نظٌف .1

  نستخدم األوانً المصنوعة  من الفوالذ المقاوم للصدأ .2
 ألنهٌجب تجنب طهً الخضراوات لفترات طوٌلة  .3

 
ا فإن لون الشراب  -جـ      ا جد    ٌبدو داكن 

 ال ٌتفاعل مع األطعمة الحمضٌة ألنه  -د 

 ٌجعل الطعام وغٌر صحً  -هـ      تعد عملٌة الخبز أو الشوي أو التحمٌر فً الفرن .4

 ٌقلل من العناصر الغذائٌة المتوفرة فٌها -و   
 السؤال الثالث : 

 )ب( )أ(
 إذا كان هناك تسرب غاز .أ  من المكونات المهمة فً حقٌبة اإلسعافات األولٌة .1

ا وال تضًء فوغادر المنزل  .2  اشتعال حرٌق  ةعنٌمكن أن ٌنتج  .ب  كهربائٌة أٌه مصابٌح  ر 
ٌجااب تسااخٌنه عنااد درجااات  الصااناعً  عنااد إعااداد الشااراب -3

 حرارة مرتفعة
والضمادات الضمادات الالصقة  .ج 

 الضاغطة

 على البكترٌا للقضاء .د  إٌصال عدة أجهزة كهربائٌة فً سلك مشترك واحد -4

من المخاطر التً تواجهنا عند إعداد  .ه  123فً حالة اإلصابات الخطٌرة علٌك االتصال برقم  -5
 الطعام

 المخصص لخدمة اإلسعاف .و 



 هـ- فكر ثم أجب 

اكتب ثالثة من العناصر األساسية التي يجب أن تتضمنها  حقيبة  .1

 اإلسعافات األولية  
 ؟ن نتناولها يومًيا كواب الماء التى يجب أأكم عدد  .2
 ؟ما الفائدة من وضع مخطط مسبق لوجباتنا الغذائية  .3
 ؟ما العناصر الغذائية  المشترك المتوفرة فى اللبن والبيض واللحم  .4
 ؟ية المصنوعة من اللبن ما المنتجات الغذائ .5
 ؟ الوجبات السريعة مضرة لماذا تكون  .6
 كيف نحافظ على الطعام من التلف ؟ .7
 ؟ عن الشراب الصناعي لماذا يفضل الشراب الطبيعي .8
 لماذا  يفضل إضافة  السكر للماء عند إعداد الشراب وهو ساخن ؟ .9

 ضافة المواد الحافظة عند تصنيع الشراب ؟لماذا يتم إ .11
 ؟تسخين الشراب جيًدا  قبل تصنيعهلماذا يتم  .11
 لماذا يعد األلومنيوم مصدر خطر فى صناعة األوانى ؟ .12
 همية األلياف  للجسم ؟ما أ .13
 ؟همية البروتينات ما أ .14
 اذكر  نوعين من الكربوهيدرات .15
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